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ค าน า 
 

แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชา 22764 การพัฒนาบทเรียนและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
เป็นเอกสารส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาการหลักสูตรและการสอน วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ในระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งนักศึกษาต้องศึกษาด้วย
ตนเองเป็นส่วนใหญ่ แผนกิจกรรมการศึกษาจึงเป็นคู่มือที่ส าคัญในการแนะแนวทางการศึกษา และ
การท ากิจกรรมการเรียนต่างๆ 

แผนกิจกรรมการศึกษาฉบับนี้ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 รายละเอียดชุดวิชา ส่วนที่ 2 วิธี 
การศึกษาชุดวิชา และส่วนที่ 3 รายละเอียดของงาน เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจถึงกิจกรรม

ต่างๆ ที่จะต้องปฏิบัติในการศึกษาชุดวิชานี้ 
คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะได้ศึกษาและปฏิบัติ

กิจกรรมที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน เพ่ือให้การศึกษาชุดวิชานี้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
 
 

คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหาร 
ชุดวิชา  22764  การพัฒนาบทเรียนและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
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เปิดภาคการศึกษา  15 มีนาคม  2561 
สัมมนาเสริม  ครั้งท่ี  1  26 – 27  พฤษภาคม 2561 
สัมมนาเสริม  ครั้งท่ี  2  การเรียนการสอนออนไลน์ 
สอบไล่    ดูจากตารางสอบของมหาวิทยาลัย 
 

ปฏิทินการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 
ชุดวิชา 22764 การพัฒนาบทเรียนและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
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เปลี่ยนแปลง) 
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แผนกิจกรรมการศึกษา 
ชุดวิชา  22764 การพัฒนาบทเรียนและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
Materials and Media Development in Teaching English 

 
1. รายละเอียดชุดวิชา 

1.1 ค าอธิบายชุดวิชา 
หลักการใช้ภาษา วรรณคดี วัฒนธรรม ปรัชญาและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ วิทยการเรียนภาษาอังกฤษ และการประเมิน
ภาษาอังกฤษแบบต่างๆ การเรียนรู้แบบพ่ึงตนเอง สื่อและแหล่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การวิจัยเกี่ยวกับ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

1.2 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักศึกษา 
1. สามารถอธิบายหลักการใช้ภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรมทางภาษาได้ 
2. สามารถอธิบาย เปรียบเทียบ และเชื่อมโยงทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษได้ 
3. สามารถวิเคราะห์ผู้เรียนและพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษได้ 
4. สามารถเลือก/น าวิทยวิธีการเรียนและการประเมินผลภาษาอังกฤษแบบต่างๆมาใช้

อย่างเหมาะสมได้ 
5. สามารถจัดการสื่อและแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ 
6. สามารถศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและ

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
1.3 รายชื่อหน่วยการสอน 

หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบทเรียนและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ  
หน่วยที่ 2 ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้ภาษาและการประยุกต์ใช้ 
หน่วยที่ 3 การก าหนดโครงสร้างและเนื้อหาบทเรียน 
หน่วยที่ 4  การส ารวจความต้องการจ าเป็นและความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ 
หน่วยที่ 5 การวิเคราะห์และประเมินหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ 
หน่วยที่ 6 สื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (ฟัง-พูด) 
หน่วยที่ 7 สื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (อ่าน-เขียน)  
หน่วยที่ 8 สื่อสิ่งพิมพ์กับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
หน่วยที่ 9 สื่อวิธีการกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
หน่วยที่ 10 สื่อวัสดุอุปกรณ์กับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
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หน่วยที่ 11 สื่ออิเล็กทรอนิกส์กับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
หน่วยที่ 12 การใช้พจนานุกรมและสารานุกรมในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
หน่วยที่ 13 การออกแบบบทเรียนภาษาอังกฤษ 
หน่วยที่ 14 การวิจัยเพื่อวิเคราะห์และประเมินบทเรียนและสื่อภาษาอังกฤษ 
หน่วยที่ 15 การวิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียนและสื่อภาษาอังกฤษ 
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1.4  โครงสร้างเนื้อหาชุดวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หน่วยท่ี 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบทเรียนและ
สื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
หน่วยท่ี 2 ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนรูภ้าษาและการประยุกต์ใช้ 
หน่วยท่ี 4 การส ารวจความต้องการจ าเป็นและ
ความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ 
หน่วยท่ี 14 การวิจัยเพื่อวิเคราะหแ์ละประเมิน
บทเรียนและสื่อภาษาอังกฤษ  
หน่วยท่ี 15 การวิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียนและสื่อ
ภาษาอังกฤษ 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแนวคิด 
ความหมาย ความต้องการจ าเป็น 
ความสนใจ และการวิจยัเกี่ยวกับ

บทเรียนและสือ 

หน่วยท่ี 3  การก าหนดโครงสร้างและเนื้อหา
บทเรียน 
หน่วยท่ี 5  การวิเคราะห์และประเมินหนังสือ
แบบเรียนภาษาอังกฤษ 
หน่วยท่ี 13 การออกแบบบทเรยีนภาษาอังกฤษ 

การวิเคราะห์หนังสือเรียนและการ
พัฒนาบทเรียน 

หน่วยท่ี 6 สื่อและกิจกรรมการเรยีนรู้
ภาษาอังกฤษ (ฟัง-พูด) 
หน่วยท่ี 7 สื่อและกิจกรรมการเรยีนรู้
ภาษาอังกฤษ (อ่าน-เขียน) 
หน่วยท่ี 8 สื่อสิ่งพิมพ์กับการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
หน่วยท่ี 9  สื่อวิธีการกับการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
หน่วยท่ี 10 สื่อวัสดุอุปกรณ์กบัการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
หน่วยท่ี 11 สื่ออิเล็กทรอนิกส์กับการเรยีนการ
สอนภาษาอังกฤษ 
หน่วยท่ี 12 การใช้พจนานุกรมและสารานุกรมใน
การเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ 

สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
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2. วิธีการศึกษา 
 

2.1 วิธีการศึกษา 
คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาได้ก าหนดวิธีการศึกษาชุดวิชาจากสื่อการศึกษา

ต่าง ๆ ทั้งท่ีนักศึกษาจะต้องศึกษาด้วยตนเองและการเข้ากลุ่มสัมมนาเสริมดังนี้ 
2.1.1 แผนกิจกรรมการศึกษา 
แผนกิจกรรมเป็นคู่มือในการศึกษาและการท ากิจกรรมของนักศึกษาในการศึกษาชุดวิชา 
2.1.2 แนวการศึกษา 

แนวการศึกษาประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
1) แบบประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน 
2) สรุปสาระสังเขปและประเด็นหลักของแต่ละเรื่อง 
3) แนวตอบกิจกรรมและเฉลยค าตอบแบบประเมินตนเอง 

2.1.3 ประมวลสาระชุดวิชา 
ประมวลสาระมีเนื้อหาครอบคลุม 15 หน่วยตามโครงสร้างของชุดวิชา ซ่ึง

ประกอบ ด้วยกลุ่มเนื้อหา 3 ส่วน คือ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแนวคิด ความหมาย ความต้องการจ าเป็น 
ความสนใจ และการวิจัยเกี่ยวกับบทเรียนและสื่อ การวิเคราะห์หนังสือเรียนและการพัฒนาบทเรียน 
และสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

2.1.4 บทเรียนออนไลน์ 
บทเรียนออนไลน์ชุดวิชา 22764 การพัฒนาบทเรียนและสื่อการสอน

ภาษาอังกฤษ เป็นการสรุปสาระส าคัญของชุดวิชาในภาพรวม แต่ละโมดูลใช้เวลาในการศึกษา
ประมาณ 30 นาที  

2.1.5 การสัมมนาเสริม 
การสัมมนาเสริมเป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาในชุดวิชา 

แบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ 
1) สัมมนาเสริมครั้งที่ 1 แบบเผชิญหน้า จ านวน 2 วันในวันเวลา และสถานที่ท่ี

มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งจะแจ้งให้นักศึกษาทราบต่อไป โดยก่อนเข้าร่วมการสัมมนา นักศึกษาควร
ศึกษาเนื้อหาในประมวลสาระชุดวิชา 22764 การพัฒนาบทเรียนและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ หน่วย
ที่ 1-7 ให้เข้าใจและเตรียมประเด็นข้อค าถามเพ่ือน ามาอภิปรายในชั้นเรียน อย่างน้อยคนละ 1 ค าถาม 

2) สัมมนาเสริมครั้งที่ 2 เป็นการสัมมนาออนไลน์  ตามการนัดหมายของ
อาจารย์ประจ ากลุ่ม  โดยก่อนเข้าร่วมการสัมมนา นักศึกษาควรศึกษาเนื้อหาในประมวลสาระชุดวิชา 
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22764 การพัฒนาบทเรียนและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 8-15 ให้เข้าใจและเตรียมประเด็น
ข้อค าถามเพ่ือน ามาอภิปรายออนไลน์ อย่างน้อยคนละ 1 ค าถาม 

2.2 การเตรียมตัวของนักศึกษา 
2.2.1 วางแผนการศึกษาชุดวิชา 
2.2.2 จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน 
2.2.3 จัดหาแหล่ง สื่อ และพัฒนาทักษะส าหรับ e-seminar 
2.2.4 วางแผนและเตรียมการเดินทางไปเข้ากลุ่มสัมมนาเสริท ณ สถานที่ที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 
2.3 การประเมินผลการศึกษา 

การประเมินการศึกษาชุดวิชา 22764 การพัฒนาบทเรียนและสื่อการสอน
ภาษาอังกฤษ จะประเมินจากคุณภาพของงาน การน าเสนองาน การมีส่วนร่วมในการสัมมนา และการ
น าเสนอความคิดเห็นโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.3.1 กิจกรรมระหว่างภาค ร้อยละ 40 ประกอบด้วย 
1) การสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 ร้อยละ 20 ประเมินจากเอกสารการรายงาน 

การน าเสนอรายงาน ชิ้นที่ 1-2 และการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการสัมมนา 
2) การสัมมนาเสริมครั้งที่ 2 ร้อยละ 20 ประเมินจากการเข้าร่วมสัมมนา

ออนไลน์และการน าเสนองานชิ้นที่ 3-4 ทาง e-learning และการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ในการสัมมนา 

2.3.2 การสอบไล่ประจ าภาค ร้อยละ 60 ประเมินผลจากการท าข้อสอบแบบอัตนัย 
ใช้เวลาในการสอบ 3 ชั่วโมง 
 

3. รายละเอียดของงาน 
 

3.1 จ านวนชิ้นงาน 
นักศึกษาต้องส่งงานจ านวน 4 ชิ้น ดังนี้ 
งานชิ้นที่ 1 และ 2  
1) ให้นักศึกษาประเมินหนังสือเรียนที่ตนเองใช้ในการเรียนการสอนปัจจุบัน โดยสร้าง

เกณฑ์ขึ้นเองตามความเหมาะสมว่าจะประเมินแบบใด และในด้านใดบ้าง และระบุด้วยว่าขณะ
น าไปใช้นักศึกษาประสบปัญหาอะไรหรือไม่ ให้บรรยายรายละเอียด 

2) ให้เลือกสื่อที่ใช้สอน 1 ชิ้น และวิเคราะห์สื่อนั้น โดยต้องระบุอย่างละเอียดว่าสื่อที่
เลือกมานั้นคือสื่อประเภทใด มีวิธีใช้อย่างไร มีข้อดี และข้อเสียอย่างไร  
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หมายเหตุ : นักศึกษาต้องจัดพิมพ์รายงานลงในกระดาษ A 4 มีใบปะหน้าตามแบบ 
ฟอร์มปกรายงานในภาคผนวก และน าเสนอหน้าชั้นเรียนในเวลา 10 นาที พร้อมทั้งส่งรายงานฉบับ
สมบูรณ์ ในวันที่สองของการสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 

งานชิ้นที่ 3 และ 4 
1) สรุปย่องานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาและการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  

พร้อมทั้งระบุเหตุผลในการเลือกงานวิจัยชิ้นนั้นๆด้วย 
2) ออกแบบบทเรียนภาษาอังกฤษ 1 บทเรียน โดยสามารถเลือกทักษะ และระดับชั้น

ได้ตามความสนใจ และออกแบบบสื่อและกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสม    
3.2 ก าหนดการส่งงาน 

1) งานชิ้นที่  1 และ 2 ส่งด้วยตนเองในการมาสัมมนาเสริม ครั้งที่  1 
ระหว่างวันที่  26 – 27  พฤษภาคม  2561 
2) งานชิ้นที่  3 และ 4 ส่งงานผ่านการเรียนการสอน e-Learning ชุดวิชา 

3.3 การเสนอผลงาน  
นักศึกษาควรเตรียมเสนอผลงานในวันสัมมนาเสริมครั้งทื่ 1 ดังนี้ 
1) เตรียมประเด็นและหัวข้อที่จะน าเสนอโดยใช้เวลาในการน าเสนอตามข้อก าหนด

ของงานแต่ละชิ้น 
2) จัดท าพาวเวอร์พอยท์ (power point) ประกอบการน าเสนอชิ้นงานในวันที่ 2 

ของการสัมมนาเสริมชุดวิชา 22764 การพัฒนาบทเรียนและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ พร้อมน าส่งตัว
เล่มรายงานที่อาจารย์ผู้สอนประจ ากลุ่ม 

3) ร่วมซักถาม แสดงความคิดเห็นในการน าเสนองานของสมาชิกในชั้นเรียน 
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ภาคผนวก 
 

ตารางการสัมมนาเสริม 
ชุดวิชา 22764 การพัฒนาบทเรียนและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ 

 
ครั้งที่            เวลา 

วัน 
9.00 - 12.00 น. 13.00 – 15.00  น. 

ครั้งที่ 1 การสัมมนาเข้ม
แบบเผชิญหน้า 

26 – 27  
พฤษภาคม 

2561 

อภิปรายประเด็นส าคัญจากชุดวิชา
หน่วย 1 – 7 

และรายงานชิ้นที่  1 

รายงานชิ้นที่  2 
และอภิปรายร่วมกัน 

ครั้งที่ 2 การสัมมนา
ออนไลน์ 

นักศึกษาสามารถศึกษาสื่อต่างๆของชุดวิชาที่อยู่ในบทเรียน  
e-learning ได้ตลอดภาคการศึกษา 
- นักศึกษาสามารถสอบถามประเด็นที่ไม่เข้าใจโดยฝากข้อค าถามไว้ใน
กระดานสานทนาได้ตลอดภาคการศึกษา 
- นักศึกษาเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ตามวันเวลาที่ก าหนดพร้อมกัน 
1 ครั้ง 
- นักศึกษาส่งงานชิ้นที่ 3 และ 4 ทาง  e-learning ภายในวันเวลาที่
ก าหนด 
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แบบฟอร์มปกรายงาน 

 
 
 

เรื่อง   _____________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

ชื่อนักศึกษา  ______________________________ 
รหัสประจ าตัว  ______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาขาวิชา  ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
แขนงวิชา  การศึกษาหลักสูตรและการสอน 
ชุดวิชา  22764 การพัฒนาบทเรียนและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
ภาคการศึกษา   ______________________________ 

 
 


